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Meno pacienta:
Meno lekára predpisujúceho Imlygic®:

(talimogene laherparepvec)
Telefónne číslo lekára:
Názov zdravotníckeho zariadenia/nemocnice (ak sa hodí):

INFORMAČNÁ
KARTA PACIENTA

Dátum začiatku liečby Imlygicom®:
Čísla šarže Imlygicu®

Dátumy podania:

Túto kartu noste, prosím, vždy
so sebou.
Pri konzultácii alebo
hospitalizácii ju predložte
zdravotníckym pracovníkom
(lekárovi, zdravotnej sestre).
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Schválené ŠÚKL: marec 2021

I M LY G I C ®
Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa
na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenie
na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami na: Štátny ústav
pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov
a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26,
Tel: + 4212 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl. sk.
Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej
stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie
o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické
podávanie hlásení: https:// portal.sukl.sk/eskadra/.
Okrem toho môžete tieto informácie hlásiť aj
spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.
tel. č.: +421 2 321 114 49, prípadne e-mailom na:
eu-sk-safety@amgen.com. Hlásením vedľajšieho účinku
môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti
tohto lieku.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE:
• V písomnej informácii pre používateľa pre Imlygic® a Brožúre o bezpečnosti
pacienta
• Prostredníctvom medicínskeho oddelenia spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.
na tel. č.: +421 2 321 114 49, e-mail: eu-sk-medinfo@amgen.com
INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:
Nová karta sa vyplní pri prvom podaní Imlygicu®. Pri každom podaní Imlygicu®
zaznamenajte na túto kartu číslo šarže. V prípade potreby poskytnite počas
liečby pacientovi novú kartu.
Ak sa u vás alebo u jednej z vašich blízkych osôb rozvinie herpetická
lézia (napríklad ranky v ústach), zatelefonujte, prosím, lekárovi (meno
a telefónne číslo sú uvedené na prednej strane). Léziu možno vyšetriť, či
nie je spôsobená Imlygicom®. Imlygic® je citlivý na antivirotikum acyklovir
a možnú infekciu možno týmto liekom liečiť podľa rozhodnutia vášho lekára.
ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV:
• Súhrn charakteristických vlastností lieku pre Imlygic® (www.sukl.sk)
• Medicínske oddelenie spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o. na tel. č.:
+421 2 321 114 49, prípadne e-mail: eu-sk-medinfo@amgen.com

